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Hazoor (aba) deu seu sermão de sexta-feira à respeito do dia de Musleh Moud, que é comemorado 

no dia 20 de fevereiro. Hazrat Musleh Moud (ra) foi o filho prometido do Messias Prometido (as), 

sendo um sinal de sua veracidade. 

 

Hazoor (aba) contou que, apesar da profecia dizer que ele teria uma longa vida, em sua infância 

ele teve muitos problemas de saúde: ele praticamente ficou cego de um olho e constantemente 

ficava doente, o que lhe impossibilitou de seguir seus estudos formais na escola. Hazoor (aba) 

questionou como alguém poderia imaginar que essa criança, que vivia doente e, por isso, sequer 

conseguia acompanhar os seus estudos na escola, justo ela teria uma vida longa e seria uma pessoa 

iluminada com grandes conhecimentos espirituais e mundanos como havia sido profetizado? É 

indiscutível que muitas de suas obras literárias não tem qualquer paralelo até hoje. Tendo em vista 

a situação de sua infância, certamente foi Deus quem lhe iluminou com todo esse conhecimento. 

 

Hazrat Musleh Moud (ra) chegou a contar que ainda em sua juventude ele viu um sonho, em que 

um anjo veio até ele e começou a explicar os significados da Surah Al-Fatiha do Sagrado Alcorão 

(o seu primeiro capítulo). Após explicar o significado do versículo “e a Ti só (ou seja, a Deus 

apenas) nós imploramos por auxílio”, o anjo lhe disse que, até então, todos os comentaristas 

haviam falado profundos significados apenas até este versículo, e continuou lhe explicando o 

comentário de todo o capítulo. Hazrat Musleh Moud (ra) entendeu com isso que isso significava 

que o conhecimento profundo do Sagrado Alcorão seria garantido a ele. Posteriormente, ele 

chegou a desafiar pessoas e estudiosos do mundo inteiro para discutir quem tinha mais 

conhecimento do Sagrado Alcorão. Porém, ninguém, nem mesmo os mais fervorosos adversários 

da Ahmadia aceitaram esse seu desafio. 

 

Hazoor (aba) contou que no ano de 1900, quando ele tinha apenas 11 anos, ele passou a refletir 

sobre a existência de Deus e passou a se questionar do porquê ele acreditava em um Deus. Depois, 

pensando sobre a veracidade da Comunidade Ahmadia, ele ponderou muito e depois concluiu que 

se Deus existe, então o Santo Profeta (saw) era um verdadeiro. Sendo o Santo Profeta (saw) 

verdadeiro, ele traçou e concluiu que o Messias Prometido (as) também seria verdadeiro. E ele 

sendo verdadeiro, a Comunidade Ahmadia também seria verdade.  

 

Hazoor (aba) contou também o carinho que o primeiro Califa, Hazrat Moulvi Nuruddin (ra), tinha 

por Hazrat Musleh Moud (ra). Ele também foi seu professor do Sagrado Alcorão e de Hadith. Ele 

lhe ensinou o Sagrado Alcorão e sua tradução em 3 meses e seu comentário em 2 meses. O livro 

deSahih Bukhari, de Hadith, ele o ensinou em 2 a 3 meses. Ele também aprendeu um pouco de 

medicina e outros conhecimentos com ele. 

 

Hazoor (aba) terminou o sermão dizendo que Hazrat Musleh Moud (ra) deixou uma grande obra 

literária, da qual todos devem procurar tomar o maior proveito possível. Ele também disse que 

dedemos comemorar essa data procurando expandir e levar a mensagem do Santo Profeta (saw) 

para todo o mundo.  
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